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HOLIKA HOLIKA ALOE 99% Żel nawilżający aloesowy 250ml+
Maseczka HOLIKA After Quarantine 18ml GRATIS
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać -

Producent MY ASIA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaHOLIKA HOLIKA ALOE 99% SOOTHING GEL Żel nawilżający wielofunkcyjny 250 mlProdukt nawilża skórę, łagodzi
podrażnienia, działa kojąco, chłodząco i odświeżająco. Może być stosowany zarówno do skóry twarzy, jak i całego
ciała.DziałanieZawiera 99% soku z liści aloesu pochodzących z ekologicznie czystej wyspy Jeju w Korei Południowej,Stosowany do
pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów,Przynosi natychmiastowy efekt chłodzenia, nawilżenia oraz odświeżenia,Przynosi ukojenie
podrażnionej przez słońce skórze, dlatego polecany jest po opalaniu,Bardzo szybko i głęboko wnika w tkanki, wchłania się 4 razy szybciej
niż woda,Zapewnia utrzymanie prawidłowego nawilżenia skóry przez długi czas,Jest hipoalergiczny,Nadaje się do skóry wrażliwej,
podrażnionej i problematycznej,Oczyszcza, regeneruje i ujędrnia naskórek, poprawia miejscowo krążenie krwi,Pomaga utrzymać na
skórze lekko kwaśny odczyn, co zwiększa odporność na podrażnienia,Przyśpiesza leczenie ran, oparzeń i zmian skórnych takich jak
trądzik, opryszczka, pokrzywka,Polecany do stosowania przez osoby ze skórą problematyczną i trądzikową,Posiada właściwości
przeciwzmarszczkowe,Nie zawiera parabenów, olejów mineralnych, sztucznych barwników oraz składników pochodzenia
zwierzęcego.Pięknie pachnie, dzięki naturalnym ekstraktom roślinnym.Sposób użyciaPRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:1. WŁOSYSerum do
włosów: Produkt może być aplikowany na suche bądź wilgotne włosy. Niewielką ilość żelu nałóż na końcówki włosów, nie spłukuj.
Produkt możesz stosować z innymi kosmetykami do włosów (oleje, odżywki, serum) w stosunku 1:1.2. TWARZKrem nawilżający: Żel
aplikuj na oczyszczoną skórę twarzy, delikatnie wklepując.Produkt łagodząco-chłodzący: Żel możesz nakładać na skórę po opalaniu
(także w przypadku poparzeń słonecznych), po ukąszeniach owadów, po zabiegach kosmetycznych - wszędzie tam, gdzie podrażniona
skóra potrzebuje ukojenia, schłodzenia oraz nawilżenia.Okolice oczu: Żel aplikuj na strefę wokół oczu w celu zniwelowania "worków" pod
oczami. Produkt działa łagodząco, zmniejsza sińce pod oczami i sprawia, że strefa oka wygląda atrakcyjniePo goleniu: Aplikuj produkt na
skórę po goleniu w celu zmniejszenia zaczerwienienia oraz złagodzenia podrażnień.3 CIAŁOBalsam do ciała: Żel możesz stosować jako
nawilżający balsam do ciała w miejscach, w których skóra jest sucha i podrażniona.Krem do rąk i stóp: Produkt aplikuj na suchą skórę
stóp i dłoni zamiast klasycznego kremu.SkładSok z aloesu - ma właściwości ściągające, nawilżające, regenerujące naskórek oraz ma
właściwości o charakterze przeciwzmarszczkowym.Ekstrakt z Centella Asiatica - w medycynie wykazuje silne działanie antybakteryjne,
przeciwobrzękowe i przeciwzapalne. Przyśpiesza leczenie ran, oparzeń i zmian skórnych takich jak trądzik, opryszczka, pokrzywka. W
kosmetyce ekstrakt ten doskonale uzupełnia właściwości pielęgnacyjne dla skóry problematycznej oraz podrażnionej np.
promieniowaniem UV.Ekstrakt z liści pędów bambusa - posiada działanie nawilżające i antyoksydacyjne.Ekstrakt z ogórka - wykazuje
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właściwości przeciwzapalne, napinające oraz złuszczające martwy naskórekPełna lista składników:Aloe Barbadensis Leaf Juice ,
Nelumbium Speciosum Flower Extract, Centella Asiatica Extract, Bambusa Vulgaris Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Zea Mays
(Corn) Leaf Extract, Brassica Oleracea Capitata (Cabbage) Leaf Extract, Citrullus Lanatus (Watermelon) Fruit Extract PEG-60 Hydrogenated
Castor Oil, Sodium Polyacrylate, Carbomer, Triethanolamine, Fragrance, Phenoxyethanol
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

